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Strategisk ramme  
for det internationale arbejde 

i Bornholms Regionskommune 
 

Vision 
Bornholms Regionskommune skal være en internationalt orienteret dansk region i Europa, der 
med sine internationale aktiviteter er med til at fremme en bæredygtig udvikling og den inter-
kulturelle dialog til gavn for og med involvering af borgere, virksomheder, uddannelsesinstitu-
tioner og øvrige offentlige interessenter. 
 
Formål 
Gennem lobbyvirksomhed, videns- og erfaringsudveksling, samt projektsamarbejder skal 
Bornholms Regionskommunes internationale samarbejde 
 skabe merværdi og synergi i forhold til den daglige opgavevaretagelse og i gennemførelsen 

af kommunalbestyrelsens vedtagne politikker og strategier, 
 sikre at Bornholm får størst muligt udbytte af EU samarbejdet, både politisk og økonomisk, 

herunder sikres indflydelse og synlighed i forhold til EU’s institutioner, nationale myndighe-
der, internationale organisationer og netværk indenfor områder af særlig betydning for ud-
viklingen på Bornholm, 

 fremme kompetenceudvikling og sikre et højt fagligt niveau hos regionskommunens med-
arbejdere gennem udveksling af viden og erfaringer, samt facilitere lignende aktiviteter til 
gavn også for andre aktører på Bornholm. 

 
Rammer 
Kommunalbestyrelsen fastlægger de overordnede politiske, organisatoriske og finansielle 
rammer for regionskommunens internationale aktiviteter, og udpeger repræsentanter til de 
internationale fora, som Bornholms Regionskommune er repræsenteret i. 
 
Kommunalbestyrelsens vedtagne politikker og strategier danner grundlaget for prioriteringen 
af de internationale aktiviteter. 
 
Bornholms Regionskommune er medlem af en række internationale samarbejdsorganisationer 
og har indgået formaliseret samarbejde med andre regioner i: 

 B7 samarbejdet mellem de 7 større øer i Østersøen: Gotland og Øland (Sverige), Hii-
umaa og Saaremaa (Estland), Rügen (Tyskland), Ålandsøerne (Finland) og Bornholm, 

 CPMR: Den europæiske samarbejdsorganisation for perifere og maritime regioner, her-
under dennes særlige Ø kommission, 

 Euroregion Baltic, med regionerne Blekinge, Kalmar og Södra Småland (Sverige) Kali-
ningrad (Rusland) Klaipeda (Litauen), Pommern og Warmia-Mazury (Polen). Med sidst-
nævnte region er der indgået et udvidet, tosidigt samarbejde med, 

 Fire Hjørner samarbejdet, med Rügen (Tyskland), Swinoujscie (Polen) og Sydøstre 
Skåne (Sverige), 

 Øresundskomiteen, der omfatter regioner og kommuner på begge sider af Øresund, 
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Den sekretariatsmæssige funktion for og koordinationen af de internationale aktiviteter vare-
tages af stabsfunktionen Regional Udvikling med direkte reference til Kommunalbestyrelsens 
Økonomi- og Erhvervsudvalg, og i et tæt samspil med de øvrige berørte aktører i og udenfor 
Bornholms Regionskommune. 
 
Gennem udbud er det lykkedes Regional Udvikling at fastholde et EU informationscenter (Eu-
rope Direct Bornholm), ligesom det under South Baltic programmet er lykkedes at få det dan-
ske kontaktpunkt placeret på Bornholm. Begge servicefunktioner bidrager aktivt til gennemfø-
relsen af internationale aktiviteter, herunder til at afdække finansieringsmuligheder, formidle 
partnersøgninger og yde tekniske assistance til mulige ansøgere mv. 
 
Politikeres og medarbejderes deltagelse i nationale og internationale netværk skal medvirke til 
at understøtte visionen om Bornholm som en internationalt orienteret region og formålet for 
regionskommunens internationale arbejde. Det gælder i netværk under Danske Regioner og 
Kommunernes Landsforening, programnetværk og udvalg under forskellige EU programmer, 
statslige komiteer for f.eks. EU’s Østersøstrategi, det europæiske Europe Direct netværk, pro-
jektnetværk m.fl. 
 
Strategisk referenceramme 2011-14 
 

POLITIK/STRATEGI AKTIVITETER/MÅLGRUPPER 

Den regionale udviklingsplan for 
Bornholm, herunder Kommunalbesty-
relsens overordnede strategiske mål: 
 

 Et godt og aktivt liv for alle 
 Bornholm som vidensamfund 
 Grøn bæredygtig ø 
 Økonomisk bæredygtig ø 

Gennem lobbyvirksomhed, videns- og erfaringsud-
veksling samt netværkssamarbejde skal Bornholms 
interesser fremmes i forhold til de EU politikker og 
programmer, der har særlig betydning for udviklingen 
på Bornholm: 
 

 Europa 2020 strategien for en intelligent, bære-
dygtig og inklusiv vækst 

 EU’s Østersøstrategi, herunder det maritime be-
redskab 

 EU’s Samhørighedspolitik og strukturfonde 
 EU’s Fælles Landbrugspolitik, herunder program-

mer for landdistriktsudvikling 
 EU’s Fælles Fiskeripolitik, herunder støtte til loka-

le aktionsgrupper i fiskeriafhængige områder 
 EU’s Klima- og Energipolitik 
 EU’s Transportpolitik og transeuropæiske netværk 

 
Lobbyvirksomheden omfatter bl.a. 

 deltagelse i offentlige høringer, herunder fæl-
les høringssvar med internationale samar-
bejdspartnere som f.eks. CPMR, B7 og Eurore-
gion Baltic, 

 indsamling og formidling af nøgledokumenter 
– officielle som uofficielle, med vurdering af 
mulige virkninger for udviklingen på Bornholm, 

 kontakter til centrale nøgleaktører i såvel EU’s 
institutioner som statslige myndigheder, her-
under i muligt omfang anvendelse af nøgleak-
tører ved arrangementer på Bornholm, 

 deltagelse i danske og internationale netværk 
 
Det konkrete mål for lobbyvirksomheden er at Born-
holm efter 2013 modtager midler fra EU’s struktur-, 
landdistrikts- og fiskerifonde på et niveau mindst sva-
rende til programperioden 2007-2013. 
 

Den regionale erhvervsudviklingsstra- Videns- og erfaringsudveksling, samt projektsamar-
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tegi, herunder de fire strategiske ind-
satsområder: 
 

 Erhvervs-ø 
 Uddannelses-ø 
 Grøn test-ø 
 Oplevelses-ø 

bejder kan tilføre gennemførelsen af den regionale 
erhvervsudviklingsstrategi konkret merværdi gennem 
f.eks.: 
 

 Fremme af den trafikale tilgængelighed med 
nye eller styrkede færge- og flyforbindelser, 

 Internationale samarbejdspartneres viden og 
erfaringer med eksport til vækstmarkeder som 
Kina, Sydafrika og Brasilien, 

 Fælles markedsanalyser, markedsføring og er-
hvervsdelegationer, 

 Udveksling af viden og erfaringer indenfor 
iværksætteri, udvikling af virksomheder og 
virksomhedsklynger, innovation og ny tekno-
logi mv., 

 Planlægning og rettidig iværksættelse af 
rekrutteringsaktiviteter i de geografiske nær-
områder, for fremtidig at kunne sikre en til-
strækkelig tilgang af kvalificeret arbejdskraft, 

 Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner 
 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner, 

herunder som led i at markedsføre Bornholm 
som ”Grøn test-ø”, 

 Udveksling af viden og erfaringer indenfor op-
levelsesøkonomi, og gennemførelse af fælles 
projekter 

 
Bornholmske erhvervsaktører skal i højere grad end 
hidtil drage nytte af EU’s programmer til støtte for 
forskning og teknologisk udvikling, herunder af intelli-
gent energi. 
 
Det forudsætter at erhvervsaktører sikres kompeten-
cer til at udvikle og gennemføre projekter under de 
relevante EU programmer. 
 

BRK’s Ungdomspolitik Målsætningen om at sikre unges udsyn gennem del-
tagelse i internationalt ungdomssamarbejde skal fort-
sat støttes, herunder i regi af Euroregion Baltic og 
Fire Hjørner samarbejdet. 
 
Dernæst skal Europe Direct Bornholms tilbud om at 
bistå unge i at blive volontører under den europæiske 
volontørtjeneste bevares. 

 
 
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. maj 2011 


